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11.11.12  

  
  2.111.11פגישת מעגל ארגון  סיכום

  
  

  נכחו בפגישה
  וערן עידו ק.אורי ט., , עופר, דני

  
  נושאים שנדונו:

  23.11מפגש מדריכים הקרוב ב  .1
  .התכנסות אביב .2
  .דרישות סף והשתלמויות בנושא .3
  .צוותי מעגלים .4
  .14קורס מסטאזרים  .5
 .אים שוניםשנו .6
 המפגשים הבאים. .7
  

  פירוט הנושאים:

 :ש מדריכיםמפג .1
 . עברנו על התכנית, מצורפת בנספח א'  .א
  

 התכנסות אביב: .2
 עדיין אין מי שיוביל את התהכנסות:   .א

 עקב כך נעסוק בדברים במפגש המדריכים הקרוב וננסה להתקדם בצורה כזו.  •
ערן יקבל מתמר רשימה של מה שצריך להכין לפני ההתכנסות על מנת לראות איך להתקדם עם  •

 הדברים. 
 לפזר יותר אחריות למחנות.ו אחראי ההתכנסותמנהלה והגוף אפשרות לצמצום ון לבחון עלה רעי •

מהם  5מדריכים תמכו בהארכת ההתכנסות ( 12בות: כ ורקיבלנו התייחסויות מעלגבי משך ההתכנסות,   .ב
 .התנגדו להארכה 11ימים עבור הקטנים), לעומתם  3תחת הנחה שתהיה אפשרות ל 

הוחלט להעביר  ,ת ומובלת על ידי המדריכיםינות, אולם מכיוון שההתכנסות נבנדנו בנושא ועלו כמה רעיו  .ג
 את ההחלטה בנושא למפגש המדריכים הקרוב במתכונת הבאה:

 4ימים,  4ימים עם תיקונים למה שקיים,  3חלוקה לקבוצות שכל אחת תציע מתווה אחר להתכנסות ( •
 ימים עם הצטרפות הקטנים לאחר היום הראשון וכו')

 .ר גיבוש מתווה בין הקבוצות הוא יוצג ויקבע המתווה הסופי במליאהלאח •
  דברים נוספים שעלו בנושא ההתכנסות:  .ד

, פירוק, אין שבטי הקמה, ערב - חלק מהעומס על המדריכים בהתכנסות נובע מזה שכל הזמן יש לחץ •
 .בהיבט הטיפול בילדים ימים רק תוריד עומס 4ל  זמן שקט. ייתכן שהארכה

 .באמצעולא יעזוב  אחד י שמגיע לפחות זמן יצטרף לאחר יוםעדיף שמ •
אמרו שמדריכים  1-2למעט תגובות מההתכנסות הקודמת ביחס לריצה היו חיוביות (ה -שילוב ריצה   •

 שהיה טוב אבל העדיפו שיהיה אירוע נפרד מההתכנסות).
, לארוחה (במחנה משחקים אחה"צללהפריד  :מתכונת הערב השבטי עמוסה ולא מתאימה לרב הילדים •

 ולא ביחד) ואח"כ הערב השבטי.
 

 :צוותי מעגלים .3
 . עברנו על רשימת התפקידים, מצורפת בנספח ב', מדריכים חדשים שהצטרפו ישובצו בהמשך  .א

 
 :ת סףיוהשתלמודרישות סף ו .4

 ליישר קו בנושאים אותם מלמדים בקורס המחנכים. והסף נועד דרישות  .א
 ת וחיצים, גששות, צמחים, מקלות זריקה, מלכודות והכנת כלים.אים כוללים: צור, מחסה, קשתושהנו  .ב
 .בהם קיים פער גדול או שחשוב להתמקד בהם הם: גששות, קשתות וצמחים הנושאים  .ג
ניתן דרך הגששות  בנוסף ,שם קיים פער גדול - תהיה בנושא גששות מאי)סוף (ב השתלמות הסף הבאה  .ד

 . להגיע לנושאים רוחנים
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 .ן ההשתלמות ואת דרישות הסף המדוייקות (תבניות תנועה וצורות דחיסה)בהמשך נגדיר את תוכ  .ה
  מכיוון שזהו נושא רחב ייתכן שנעסוק בו גם בשנה הבאה.  .ו
 מחסות (אישי וקבוצתי), קשת, צמחים. :הנושאים הנוספים יטופלו בשנים הבאות  .ז
בשנים הבאות, אחד  קשה לכמת לדרישות סף והם יכנסו בהשתלמויות שוטפות -  נושאים הקשורים לרוח  .ח

  .הנושאים יהיה מנהיגות ועמידה מול קבוצה
 דרישות סף בנושא אש:

עלתה השאלה האם הזמן שניתן לאנשים לעמוד בדרישת הסף מספק והאם לא נכון לתת זמן להתאמן עד   .ט
 לסוף השנה.

ערכה  יודעים מה צריך ויש כאשראימון לקראת הדלקת אש לא צריך לקחת תקופה ארוכה, ההנחה היא ש  .י
 מתאימה.

יצא מייל רשמי עם הזמנים, מה שנותן  21.10נושא ומועד ההשתלמות באוגוסט, ב קיבלו את המדריכים   .יא
 יותר מחודשיים של זמן לאימון ולכן זה מספק.

מי שייתכונן לפי ההנחיות של שימי וישתתף בסדנה, בסבירות גובהה יצליח להדליק אש ואם לא יש לו   .יב
 עוד חודש שלם להתכונן.

נכון שלא פרסמנו את לוחות הזמנים בתחילת השנה, אבל במהות לא צריכה להיות בעיה ולכן לא תהיה   .יג
 התפשרות בנושא. מדריך שלא ידע להדליק אש עד סוף דצמבר יוגדר כסטאזר עד להשלמת הנושא.  

 
 :14סטאזרים מקורס  .5

הפגישות המוגדרות  10בה יוכלו לעבוד בתשלום לאחר אין השנה קבוצה  14מקורס  חלק מהסטאזריםל  .א
 .כסטאז. לחלקם זה יוצר בעיה כלכלית

ערן יקבל מעמית את רשימת הסטאזרים עם בעיה וננסה למצוא פתרונות עבור כל אחד (לדוגמה החלפת   .ב
 מדריך שרוצה לעזוב קבוצה או פתיחת קבוצה חדשה)

  
 נושאים שונים: .6

  נעסוק במםפגש הבא ,דיוקנדרש  –וסטאזרים  קורס חינוךהגדרות ל  .א
  
 מועדי הפגישות הבאים: .7

 בוצע - לפני מפגש מדריכים והשתלמות אש – 11.11.12  .א
  .לפני השתלמות לראות את הילד – 23.12.12  .ב
 לפני טו בשבט. – 20.1.13  .ג
 .לפני הכנה להתכנסות – 17.2.13  .ד
 .לפני התכנסות - 10.3.13  .ה
 .לפני ימים פתוחים – 21.4.13  .ו
 .לפני השתלמות ומפגש אחרונים – 12.5.13  .ז
  לקאת סוף שנה. – 9.6.13  .ח

  
  ... תודה שבאתגשם בברכת 

  
  
  
  

  און-ערן בר
  

  בעמוד הבאים נספח
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  2012 נובמברנושאים לפגישה  - נספח א' 

  
  הכוונה להתמקד בנושאים הדורשים פעילות ומעורבות אחרי שהפגישה הקודמת היתה בעיקר דיווח

  
   וצות+ טיול בקב מה נשמע 9:00

  
  פתיחה, הצגת הנושאים +דיווחים שונים וקצרים של הארגון (אבל לא של הצוותים) 9:45
o עדכונים, מה מתבשל וכו', שיווק, אינטרנט 
o מדריכים חדשים 
o עבודה של עופר 
o שיתוף פעולה עם שורש 
o איבגי (רזי / אורי) מצבו של נועם 

  
   + הצגה במליאה של מה שעלה מעגלי ריקוד 10:20

  לים על נושא אחד או כמה נושאים לפי בחירת המדריכיםמספר מעג
  מדריכים למעגל 8-10
o .שחיקה בהדרכה 
o דרישת סף בנושא אש. 
o אפשרות לנושא נוסף אם יעלה ע"י המדריכים 

  
   זמן פגישות צוותים 11:30
o ימים ואח"כ  4או  3(מספר צוותים שיגבשו רעיונות למבנה ההתכנסות כולל אופציה ל  התכנסות אביב

 )בנסוף לדון גם בנושא הכנות, צמצום תפקיד האמא וכו' ,הצגה במליאהרי הפסקת צהרים אח
o טו בשבט 
o מעגל הורים  

  
  הפסקה, הכנת ואכילת ארוחת צהריים, מנוחה, וכל טוב 12:30

  
  מליאה 15:00
o  תשלום לארגון עבור סטאזר –הסבר לגבי סטאזרים, משוב, מחשבות לשנה הבאה. 
o אריאל -  תנושא הנוכחות האינטרנטי. 
o דיווחי צוותים  
o התייחסות הפורום 

  
  תמיכה בהדרכה 16:00
o  מקרים שקרו 
o דיון בקשיים, בעיות צרכים מיוחדים 
o  :אפשרויות 

 (המשך להשתלמות) המשך תמיכה בבנית מערכים -
 הכה את המומחה -
  משחקי תפקידים -
 ניתוח מקרה -
 

  
 סיום 18:00
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  צוותי מעגלים –נספח ב' 

  
  ליע  ליווי הדרכה

    פיתוח הדרכה

 השתלמויות:
  

  מזון – יערה
  משה וסיגלית הרשמה

  תכניות הדרכה - טל ושירה 
  השתלמות סף אש  - עידושימי ו
  להכיר את הילד – אוריקרן + 
  השתלמות סף שניה -טל ? 

  אופיר ושירה  ביקורת ובקרה

  אלון    הורים וילדים

  תמר מעבירה ל?   התכנסות אביב
  גדי פראנק, מיה 

  נועה ברוך, עופר שובל, טלי לנדא, חן רכטמן, גדי א.  גל טו בשבטמע
  עמית, סטפן, (מיכל צ.), מישה  מעגל ימים פתוחים 
  אלומה ואורי ע.  הפקת תעודת מדריך

  אבנר, יניב, יוני, (משה), חן רכטמן  תרבות וחוברות 
  ערן ריכוז כללי.   מעגל זוזים

  נוריה, ציפי,   –גביה אזורית / מפגשים 
  דרור דראמי - מעקב חניכים 

  תחזוקה ופייסבוק –אריאל   אחראי אינטרנט ופייסבוק
  תכנים לפייסבוק –מיכל צ. 

  עזרה בשיפור אתר –אבנר 

   , רועי, יתיר, איילהרזיעופר אתר, צלי, אילן דורון,    בית ספר

  דני ו.    ריצת שועל

  חגי קוט   ספר מקרים

  אריאל + יוני  רעיונות כלליים 

  גדי פרנק +  ?  ראי ציודאח
  דליה  אחראי תאום הדרכה

  


